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LICENCJA 
 
Niniejsza wersja Licencji jest wiążąca dla każdego Użytkownika USECRYPT MESSENGER, z 
wyłączeniem Użytkowników, którzy otrzymali inną wersję licencji od Agenta Usecrypt. 
 
Niniejsza Licencja użytkowania oprogramowania firmy Usecrypt reguluje sposób użytkowania 
oprogramowania USECRYPT MESSENGER („Aplikacja USECRYPT MESSENGER”) firmy Usecrypt 
przez Użytkowników Aplikacji USECRYPT MESSENGER. Pobierając, instalując, kopiując lub w inny 
sposób użytkując oprogramowanie USECRYPT MESSENGER, zgadzasz się przestrzegać warunków 
niniejszej Licencji. Jeśli nie zgadzasz się na warunki niniejszej Licencji, nie pobieraj oprogramowania 
USECRYPT MESSENGER i nie wyrażaj zgody na warunki niniejszej Licencji. 

Licencja stanowi integralną część Umowy o świadczenie Usług USECRYPT MESSENGER zawartej 
pomiędzy Usecrypt a Użytkownikiem. 

Zważywszy na to, że Aplikacja USECRYPT MESSENGER składa się z trzech modułów: 

1) Modułu tekstowego, co do którego majątkowe prawa autorskie nie są własnością Usecrypt, a 
który jest rozpowszechniany na warunkach licencji open source GPL v. 3, o czym mowa w 
punkcie 16.2 Regulaminu USECRYPT MESSENGER, 

2) Modułu powiadomień, co do którego majątkowe prawa autorskie nie są własnością Usecrypt, a 
który jest rozpowszechniany na warunkach licencji open source source MIT, o czym mowa w 
punkcie 16.3 Regulaminu USECRYPT MESSENGER, oraz 

3) Modułu głosowego, który stanowi oprogramowanie, co do którego majątkowe prawa autorskie 
są własnością Usecrypt USA Corp. z siedzibą w USA, State of Delaware, 19801 Wilmington, 
919 North Market, Suite 950, EIN: 3477201, który udzielił Usecrypt licencji do korzystania z 
Modułu głosowego bez ograniczeń terytorialnych, w tym do udzielania dalszych sublicencji 
(„Moduł głosowy”), 

 

Usecrypt udziela Użytkownikowi Licencji na korzystanie z Modułu głosowego Aplikacji USECRYPT 
MESSENGER na warunkach określonych poniżej.  

Definicje. Wszelkie niezdefiniowane w Licencji pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie ze 
znaczeniem nadanym im w Regulaminie USECRYPT MESSENGER. 

 

1. UDZIELENIE LICENCJI 
1. Usecrypt niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji do 

zainstalowania na urządzeniu końcowym Użytkownika i korzystania przez Użytkownika z Modułu 
głosowego Aplikacji USECRYPT MESSENGER. Moduł głosowy odpowiada za wysyłanie 
i odbieranie połączeń głosowych w Aplikacji USECRYPT MESSENGER („Licencja”). 

2. Licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z Modułu głosowego Aplikacji USECRYPT 
MESSENGER na każdym terytorium, na którym możliwe jest korzystanie z Aplikacji USECRYPT 
MESSENGER. 

3. Licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z Modułu głosowego na następujących polach 
eksploatacji: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania Modułu głosowego w całości lub w części na 
urządzeniu końcowym Użytkownika, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w 
celu oraz w sposób wskazany Regulaminie USECRYPT MESSENGER; 

b) korzystania z Modułu głosowego za pośrednictwem sieci Internet do prowadzenia 
połączeń głosowych za pośrednictwem Aplikacji, w sposób zgodny z Regulaminem 
USECRYPT MESSENGER, przeznaczeniem i specyfiką Modułu głosowego oraz 
Aplikacji. 

4. Użytkownik nie może podejmować żadnych prób uzyskania kodu źródłowego Modułu głosowego. 
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5. Usecrypt umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Modułu głosowego po zawarciu Umowy, poprzez 
umożliwienie Użytkownikowi pobrania Aplikacji i dokonania w niej rejestracji, na zasadach 
określonych w odpowiednich punktach Regulaminu USECRYPT MESSENGER, od momentu 
wyrażenia przez Użytkownika zgody na niniejsze warunki Licencji. 

6. Użytkownik nie może upoważnić innego podmiotu lub osoby do korzystania z Modułu głosowego w 
zakresie objętym Licencją, ani dokonać zbycia Licencji. 

7. Udzielenie Licencji Użytkownikowi nie wyłącza prawa Usecrypt do udzielania Licencji innym 
podmiotom na tych samych polach eksploatacji, co wskazane w pkt 3 Licencji powyżej. 

2. OŚWIADCZENIA STRON 
1. Usecrypt oświadcza, że: 

1) Moduł głosowy jest oprogramowaniem będącym samodzielnym i oryginalnym utworem w 
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

2) Usecrypt przysługuje prawo do udzielania Licencji na Moduł głosowy bez ograniczeń 
terytorialnych; 

3) Moduł głosowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami ani innymi prawami osób trzecich; 

4) Usecrypt może rozporządzać majątkowymi prawami autorskimi do Modułu głosowego w 
zakresie niezbędnym do udzielenia Użytkownikowi Licencji; 

5) Usecrypt może dostarczyć Moduł głosowy Użytkownikowi w zakresie niezbędnym do udzielenia 
Użytkownikowi Licencji. 

2. Użytkownik oświadcza, że  

1) w razie skierowania przeciwko niemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia 
przysługujących im praw autorskich, w wyniku korzystania przez Użytkownika z Modułu 
głosowego w zakresie określonym przez niniejszą Licencję lub Regulamin USECRYPT 
MESSENGER, niezwłocznie zawiadomi o tym Usecrypt, który zobowiązuje się do przejęcia 
wskazanych powyżej roszczeń; 

2) informacje podane przez niego w związku z instalacją i rejestracją w Aplikacji USECRYPT 
MESSENGER są kompletne i dokładne. W zakresie, w jakim Użytkownik przekazuje Usecrypt 
podczas rejestracji lub w inny sposób dane osobowe, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 
takie informacje będą gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez firmę Usecrypt zgodnie 
z Polityką Prywatności Usecrypt, dostępną w odpowiednim segmencie Aplikacji. 

3. OKRES OBOWIĄZYWANIA I SPOSÓB WYPOWIEDZENIA LICENCJI 
1. Licencja zostaje udzielona Użytkownikowi na czas obowiązywania Umowy, z uwagi na to, że 

stanowi jej integralną część. 

2. Licencja może zostać wypowiedziana wraz z wypowiedzeniem Umowy, w sposób i w formie zgodnej 
z właściwymi postanowieniami Regulaminu. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Usecrypt, że Użytkownik będący jednocześnie Klientem 
Konsumentem korzysta z Modułu głosowego w sposób naruszający warunki Licencji lub przepisy 
prawa, Usecrypt może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku Klienta 
Biznesowego, któremu udzielona została Licencja dla więcej niż jednego Użytkownika, Usecrypt 
powiadomi Klienta Biznesowego o fakcie korzystania z Modułu głosowego przez któregoś z 
Użytkowników w sposób naruszający warunki Licencji lub obowiązującego prawa, wzywając 
jednocześnie Klienta Biznesowego do usunięcia naruszeń.  

4. PRAWO WŁAŚCIWE 
Do warunków niniejszej Licencji zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. W szczególności, w 
zakresie nieuregulowanym Licencją znajdują zastosowanie Umowa, jej Załączniki oraz odpowiednie 
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USECRYPT 
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1. Usecrypt dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja USECRYPT MESSENGER była wolna od błędów. 
Usecrypt zobowiązuje się w miarę możliwości technicznych do usuwania z Aplikacji USECRYPT 
MESSENGER wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z niej. 

2. Usecrypt nie gwarantuje jednak, że Aplikacja Usecrypt będzie działała nieprzerwanie i że będzie 
wolna od błędów. Usecrypt nie gwarantuje, że Moduł głosowy będzie działał poprawnie z 
oprogramowaniem firm trzecich. 

3. Usecrypt nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w Aplikacji USECRYPT MESSENGER oraz 
ich skutki powstałe w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania licencji lub po upływie okresu 
licencyjnego), nieautoryzowanego lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem Aplikacji 
USECRYPT MESSENGER lub z Regulaminem USECRYPT MESSENGER) instalowania lub 
korzystania z Aplikacji USECRYPT MESSENGER przez Użytkownika, personel Klienta 
Biznesowego lub osoby trzecie. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zmiana postanowień Licencji odbywać się będzie w trybie wskazanym w odpowiednich 

postanowieniach Regulaminu.  

2. Uznanie jednego z postanowień Licencji za nieważne pozostaje bez wpływu na obowiązywanie 
pozostałych postanowień Licencji. 

 


